Tubbergen
voor u!
Dinsdag 19 oktober 2021
Gemeente Tubbergen
Raadhuisplein 1
Postbus 30, 7651 CV
Tubbergen
t. (0546) 628000
m. gemeente@tubbergen.nl
i. www.tubbergen.nl

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30-17.00 uur
Vrij: 08.30-12.30 uur

Openingstijden
burgerzaken:
Vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus hebben wij onze dienstverlening aangepast. Zo kunt u alleen op afspraak terecht. Kijk voor
de openingstijden en andere wijzigingen in de dienstverlening op
www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus of neem telefonisch contact
op.

€3000,- voor jouw energie-initiatief?
Heb jij met je
vereniging, coöperatie of een
groep huishoudens een innovatief idee voor
energie? Of ben
je bezig met
verduurzaming?
Check dan gauw
de
Groene
cheque van de
gemeente.
In
2021
hebben
we al een aantal
van deze subsidievouchers uitgegeven, maar
de pot is nog
niet leeg! De
cheques gaan naar lokale, kleinschalige plannen om energie duurzaam op te wekken of energie te besparen. Verenigingen, stichtingen, duurzaamheidswerkgroepen, coöperaties of een groep van ten minste 5 huishoudens kunnen met de
groene cheque een bijdrage van maximaal €3000,- aanvragen.
Wie het eerst komt…

Meldlijn voor storingen
openbare ruimte,
buiten kantooruren:
tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)

Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeentelijke storingsmonteur)

Overige spoedeisende klachten
en/of calamiteiten buiten kantooruren die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag en betrekking
hebben op veiligheid en handhaving
kunt u bellen met: 06-147 585 49

Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie
van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland werken
samen onder de naam:

Voor meer informatie en de voorwaarden
https://www.tubbergen.nl/subsidieregeling-groene-cheque-2021

Cultuur
Het is deze week alweer herfstvakantie. Wie niet op vakantie
gaat, hoeft zich niet te vervelen, want er is van alles te doen in
onze gemeente. Na het Oktubberfest van afgelopen weekend, is
er deze week eindelijk weer eens kermis in het dorp Tubbergen.
Ook Halloween wordt uitvoerig gevierd. Bij Halloween denk je al
snel aan iets Amerikaans, maar even googelen leerde ons dat
Halloween al door de Kelten in Ierland en Groot-Brittannië gevierd wordt sinds het begin van de christelijke jaartelling. Zij
zagen de 31e oktober namelijk als oudejaarsdag. In die tijd
begon de winter op 1 november en daarmee voor hen nieuwe
jaar. Om dat te vieren werden vuren gestookt en feestmaaltijden
georganiseerd om de zielen van overledenen te eren. Of er eeuwen geleden ook een Twentse variant was op dit feest konden
we niet achterhalen, maar wie weet is er iemand van u die ons
hierover meer kan vertellen? Wij horen het graag! Het wordt tegenwoordig in elk geval ook in onze regio steeds vaker gevierd.

SAVE THE DATE
WOON2021
gaat dit jaar
weer door!
Op 29 & 30 oktober organiseren wij
WOON2021;
hét woonevent
voor Tubbergen
en Dinkelland.
Naast het bezoeken
van
onze standhouders is er de
mogelijkheid
om diverse lezingen/workshops bij te
wonen.
Ook worden er
nieuwe bouwplannen gepresenteerd
van
zowel
Fleringen, Langeveen, Albergen en Harbrinkhoek! De woonbeurs is op vrijdag 29 oktober te bezoeken van 17.00
uur tot 21.00 uur en op zaterdag 30 oktober van 10.00
uur tot 15.00 uur.

onderdeel van onze cultuur. Maar cultuur is veel meer dan dat.
Cultuur is ook kunst en dat is heel mooi te zien op de website
visittubbergen.nl. Onder het kopje Cultuur in Tubbig vonden we
allerlei korte verhalen over inwoners uit onze gemeente die op
een bijzondere manier bezig zijn met kunst. Zo vertelt Miranda
Berning-Snijders hoe belangrijk muziek voor haar is en voert
Siny Brakhuis de lezers mee naar haar Atelier Sienbrak. Ook het
verhaal van Paula Oude Hengel en haar glazen kralen is mooi.
En zo valt er nog veel meer verrassends te ontdekken op het gebied van cultuur, waarbij je soms ook even geconfronteerd wordt
met hoe kort het leven is. Als zingen bij Multiple Voices je bijvoorbeeld wel wat lijkt, moet je je daarvoor zo snel mogelijk
aanmelden, want voor nieuwe leden geldt er een maximum leeftijdsgrens van 55 jaar. Eigenlijk is dat een goede stok achter de
deur: maak tijd voor cultuur in je leven voor het te laat is!

Maar er is nog veel meer te
doen. Zo kan er gewandeld worden in Manderveen en organiseren de jongerenwerkers van
SWTD Expeditie Robinson in
Langeveen en Albergen. Daarnaast is er van alles te doen in
het zwembad. Voor mensen die
al heel lang zitten te wachten op
een nieuwe of een andere woning was het afgelopen zaterdag
ook een beetje feest, want toen
ging eindelijk de schop in de
grond op De Esch.

Tot slot vonden we op een andere plek weer een heel stukje cultuur, namelijk het boek Kavelkind van de Weerselose schrijfster
Marie-José ten Cate. Een bijzonder
verhaal over een jong meisje dat zich
afspeelt tegen het decor van de Boerenopstand in Tubbergen. Op 12 november wordt het eerste exemplaar
gepresenteerd. Meer informatie over
het hoe, wat en waarom, vindt u binnenkort op de website www.boerenopstandtubbergen.nl Ook die website
is de moeite van een bezoekje
waard, want daar vindt u volop informatie over alles wat er georganiseerd wordt in het kader van die
gebeurtenis. Kortom, er valt van
alles te beleven in onze mooie gemeente.

Mooi, zoveel actie in onze gemeente. Samen vieren is echt

College van Tubbergen

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 19 oktober 2021

Blijf op de hoogte van het
nieuws uit Tubbergen!

Gevonden en verloren voorwerpen
Onlangs iets verloren in onze gemeente of benieuwd welke voorwerpen er allemaal zijn gevonden?
Kijk dan op de website:
www.tubbergen.nl voor een lijst met alle gevonden en verloren
voorwerpen.

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 26 oktober
2021 om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen.
Het is mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of
daarvan worden afgevoerd.
De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl, onder
Gemeenteraad ->vergaderingen (https://bestuur.tubbergen.nl/).
Agenda
1.
Opening.
2.
Beëdiging commissielid.
3.
Vaststellen agenda.
4.
Mededelingen vanuit het college.
5.
Vragenuurtje.
6.
Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 14 september 2021.
7.
Vaststellen lijst ingekomen stukken.
Hamerstukken
8.
Bestemmingsplan 'Buitengebied, Middenmaatsweg 2 Haarle'.
9.
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Geesterseveldweg 5 in Geesteren’.
10.
Meerjaren Onderhoudsplan Gemeentelijke Gebouwen Tubbergen 2022-2026.
11.
Instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties.
12.
Kadernotitie Openbaar Lichaam Crematoria Twente.
13.
Tweede programmajournaal 2021 Gemeente Tubbergen.
14.
Gewijzigde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tubbergen 2021.
Bespreekstukken
15.
Bestemmingsplan "Huyerenseweg 21, Zenderseweg ong. en Uelserweg ong.".
16.
Versterken breedtesport en positieve gezondheid in Tubbergen.
17.
Tweede wijziging Verordening op de raadscommissie Tubbergen (vereisten lid
maatschap).
18.
19.
20.

Rondvraag.
Afscheid raadsgriffier L. Legtenberg.
Sluiting.

wijs) meer kan aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm
van een uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan
het gevolgen hebben voor de opbouw van AOW. Het is belangrijk om altijd op het juiste
adres ingeschreven te staan.
Voordat burgemeester en wethouders iemand uitschrijven, maken zij hun voornemen
daartoe bekend. Belanghebbenden kunnen dan gedurende vier weken na die bekendmaking hun zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of
mondeling via het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om uit te schrijven uit de basisregistratie personen:
Voorletter(s) en naam Geboren
Adres van registratie Uitschrijving per:
Z. Ščerbinskas
26-01-1987
Oldenzaalseweg 171
13-10-2021
7667 RR Reutum
K. Pishchinskaia

20-08-1985

Oldenzaalseweg 171
7667 RR Reutum

13-10-2021

E-mailservice “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u zich
aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een publicatie
is. U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om
uw huis of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt
u ook op het internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u
dan doen door het opgeven van uw postcode.

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag
worden beslist. Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of
zienswijzen in te dienen.
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Geesteren, Kotmanstraat 11
het realiseren van een kapsalon aan huis 12-10-2021

Tubbergen,
Rectificatie: het uitbreiden van bedrijfsL. von Bönninghausenstraat 26 activiteiten, aanvraag wordt ingetrokken

07-10-2021

Omgevingsvergunning;
verlenging beslissingstermijn

Ingekomen aanvraag
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na
telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing
is genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.
Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
Harbrinkhoek,
Winterfair Harbrinkhoek op 19 december 2021
Almeloseweg 149,
parkeerplaats M.V.V.’29

Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst
van de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen
een beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door
degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot
een aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Geesteren,
het uitbreiden van een bedrijfshal
23-07-2021
Vriezenveenseweg 76

ontheffing stookverbod

Verleende omgevingsvergunning

Verleende vergunning of ontheffing
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 weken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Wat en wanneer?
Verzonden
ontheffing stookverbod t/m 7 oktober 2024 08-10-2021
Geesteren, Ossendijk,
kadastraal bekend sectie A,
nr. 7469
Tubbergen, centrum

Twitter en Instagram

Reutum, Ootmarsumseweg 320 het verlengen van de tijdelijke
07-10-2021
vergunning voor de huidige receptie units

Actualiteiten

Geesteren, Voshaarsweg 6

Volg ons op Facebook,

ontheffing parkeerschijfzone

07-10-2021

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie
personen
Als iemand niet meer woont op het adres waar hij/zij is geregistreerd, kunnen burgemeester en wethouders op grond van artikel 2.22 van de Wet basisregistratie personen
deze persoon uitschrijven als zijnde “vertrokken uit Nederland”.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben dat men geen documenten (reisdocumenten, rijbe-

Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden
kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk
bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien,
verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Meestal mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de bezwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de
bezwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Albergen, Looleeweg 12
het bouwen van een bijgebouw tvv
13-10-2021
een bestaand bijgebouw
Tubbergen, Kupersweg 5

het uitbouwen van een woning

13-10-2021

Vasse, Denekamperweg 177

het bouwen van een overkapping
tbv het plaatsen van zonneplaatsen

12-10-2021

vervolg van de officiele publicatie
van de gemeente Tubbergen
Dinsdag 19 oktober 2021

Omgevingsvergunningen; besluit intrekking of
wijziging, reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een of meer omgevingsvergunningen
in te trekken of te wijzigen. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders. Dat kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde van het intrekkings- of wijzigingsbesluit. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken
wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. Het gaat om:
Waar?
Project
Verzonden
Tubbergen, Almeloseweg 51a het intrekken van een omgevingsvergun- 13-10-2021
ning betreft het aanbrengen van
dakkapellen

Ruimtelijk beleid
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied,
Hardenbergerweg 131 Geesteren” Gemeenteblad
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 12 oktober 2021 is vastgesteld:
het wijzigingsplan “Buitengebied, Hardenbergerweg 131 Geesteren”. Het wijzigingsplan
maakt het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’ mogelijk.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 19 oktober 2021 t/m
30 november 2021 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor
eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis.
U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIWPHARDENBWG131-VG01.
Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan beroep worden ingediend. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden
voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de
beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voor-

ziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is
ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen mevr.
J. Korenromp van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer
0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften:
Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Telefoon: 0546628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl.

Zienswijzen en bedenkingen
Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit
is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige
voorbereiding van het nog te nemen besluit.
Bezwaar
Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig is
ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging
kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt
genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.
Beroep
Beroep wordt ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit is bij de
bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt daarbij vermeld
wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep
in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hoger beroep
Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank.
De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak.
Voorlopige voorziening
Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de
uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit
te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.
Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u
kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

